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A nova legislação trabalhista, sancionada por Temer, desconsidera totalmente a saúde da mulher Um exemplo claro
é o ponto que permite que a funcionária
grávida ou que esteja amamentando trabalhe em lugares insalubres.
Já que o Congresso é o mais conservador desde 1964, o ministro da Saúde
Ricardo Barros, deixa latente, quando
diz que elas trabalham menos, pois vão
em busca de serviços de saúde mais do
que os homens, no qual ele considera os
provedores da família.
No entanto, as idas das mulheres
ao serviço de saúde, são causadas por
extensas jornadas de trabalho, assédios

As empresas nacionais sofrem um verdadeiro golpe do governo Temer. A Vale, segunda maior produtora de minério de ferro
no mundo e que corresponde a 4% do PIB
brasileiro, é a bola da vez.
O governo já anunciou que 84,4% dos
acionistas concordaram em trocar as ações
preferenciais por ordinárias, o que representa a venda do controle acionário direto
exercido pelos fundos de pensão da Previ
(Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e Petros
(Petrobras).
A venda de 53% das ações nacionais
será entregue ao setor financeiro e ao capital
estrangeiro, que atualmente já possui 47%

moral e sexual que sofrem no ambiente
laboral, fragilizando não só fisicamente,
mas psicologicamente também.

do controle da empresa. A atitude remonta
o governo de FHC quando a antiga Companhia Vale do Rio Doce começou a ser privatizada. Agora, Temer vai pulverizar de vez
a presença dos fundos de pensão nacionais,
prejudicando inclusive os bancários.
“Os funcionários do BB e da Caixa,
participantes da Previ e da Funcef, perdem
ótima oportunidade de assumirem a direção
da Vale, que representa percentual importante dos investimentos desses fundos. Vamos denunciar”, assegura o presidente do
Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto
Vasconcelos.

Os bancários se reúnem, na quinta-feira, com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos), para discutir o
termo de compromisso que visa a proteção ao emprego e aos direitos da categoria. O documento foi entregue no
dia 8 de agosto. Ao todo, são 21 itens.
Todos para resguardar os trabalhadores
de possíveis ações das empresas, sobretudo com a nova legislação trabalhista
e a terceirização irrestrita. Para pressionar os bancos, é fundamental que as
mobiliza- ções aumentem. Negociado
sobre o legislado, terceirização na atividade-fim, contratos temporários e
jornadas estendidas são prejuízos que
ferem a conven- ção coletiva.
Calendário - Antes da reunião de
quinta-feira, o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban se encontram
amanhã, para tratar sobre a cláusula 62
da CCT, de realocação e requalificação
profissional. Comissão de Saúde no
Trabalho (5 e 27/09 e 7/11), Segurança
Bancária (11/09, 4/10 e 14/11), Igualdade de Oportunidades (18/09, 11/10
e 23 e 28/11) e prevenção de conflitos
(21/09 e 18/10) também são temas de
discussões específicas.
Fonte: O Bancário
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